
במדינה
ההסתדרות

התרופות ?ס1ל מרפא אץ
קופת■ מגפ״ל של הצעתו

מס■ להטי? חוליס
 גתקזה תרופות
 מכיוון בהתגגדות

דו ציפה לא שאיש
 קופת־החולים חברי לכל טובה בשורה

 מס־התרו־ חרב ההסתדרות: של הכללית
חו משך מעליהם התנופפה אשר פות,

עוד. קיימת אינה אחדים, דשים
 לצורך הוקמה אשר בוועדה המערך חברי

 מנכ״ל של דרישתו את לבטל החליטו זה,
 מם־תרו־ להטיל ידלין, אשר קופת־חוליס,

הקופה. חברי על פות
 היתה הכספי, העניין לעצם נוסף אולם

מעניי פוליטית משמעות גם זו להחלטה
 לפתע העבודה. למיפלגת הנוגע בכל נת,

 העלה לא שאיש חדש, מוקד־כוח התגלה
נל זה מוקד־כוח יצוץ. כי מעולם בדעתו

 ובהסתדרות, במיפלגה המנגנון כנגד חם
אותו. והביס

 מיליון. 2בת> מיותרות תרופות
 כאשר רבים, חודשים לפני החלה הפרשה
תרופה כל עבור כי ידלין אשר החליט

ארד עסקנית
למכה קדמה התרופה

 מבתי־המרקחת הקופה חברי שמקבלים
 סקר על-פי אגורות. 50 לדרוש יש שלח,

 כי התגלה, קופת־חוליס על־ידי שנערך
 בנד מיותרות תרופות צורכים הקופה חברי

לשנה. לירות מיליון 20
 הרופאים להם רושמים אלה תרופות

יוד שהם למרות מהם, להיפטר כדי רק
 בעזרת להן. זקוקים אינם החולים כי עים
מו בפני הצעתו את ידלין הביא זה סקר
 קופת־ היתה לדבריו, קופת־חוליס. עצת

 ה־ הלירות מיליון 20 את מרוויחה חולים
 20 ועוד זה, מם באמצעות מבוזבזות

גובה. שהיא התרופות דמי לירות מיליון
 ממקור התגלתה זו להצעה האופוזיציה

 ההצעה כי ברור היה לו. ציפה לא שאיש
 השכונות אנשי של בהתנגדות תתקבל
 שעליהם מעוטות־היכולת, השיכבות ונציגי
 גם ברור היה ממש. של הכבדה זו תהיה

 הזקוקים והזקנים, הכרוניים החולים כי
 יתנגדו האחרים, מן יותר רבות לתרופות

 קופת־ בוועד נציגות אין לאלה אך הם, אף
חולים.

 של התנגדותן צפוייח היתד, בוועד־הפועל
הקטנות. הסיעות ושאר מרי סיעת

 לפתע התקוממו. המערך צעירי
צעי השכונות של המאבק בראש התייצבו

 רענן נתן של בראשותו דווקא, המערך רי
 הוועד- חברת ייצגה שאותו לשילוב, וחוג

הו הם ארד. נאווה ההסתדרות, של הפועל
 השניים, יעבור!״ לא ״זה לידלין: דיעו
 להשיג הצליחו השכונות, נציגי עם יחד
נפ וההצעה ידלין, של החלטתו נגד רוב
 כלל שהובאה קודם עוד המיפלגה בחוגי לה

וההסתדרות. קופת־חוליס במוסדות לדיון
 תשלום כל טעון ההסתדרות, חוקת לפי
מלי של אישור קופת־חוליס שירותי עבור

 ממילא צפוי היה ושם הוועד־הפועל. את
לשם. ההצעה הגיעה אילו — מר מאבק
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 א#ר מתאימה, כותרת שלמטה לציור
 הצעות בו. רואה אתה מה תסביר

 הכתובת: לפי לשלוח יש לכותרות
 החג־ תל־אביב. ,136 ת.ד. ״קשקשת,״

 תפורסמנה, ביותר הקולעות דרות
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 קול־ בתל-אביג דרייב־אין לקולנוע

בישראל. היחיד נוע־המכוניות
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